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Skumspray for rengjøring av
glass, glatte flater og stoff
• Rengjør raskt vinduer og glatte flater
• Inneholder ikke skuremidler eller
ammoniakk, etterlater ingen flekker
eller riper
• Nøytral pH
• Tørker raskt og gir en blank overflate
• Frisk duft
• Perfekt til glass, fliser og rustfrie flater
• Egner seg også godt til stoffrens

BESKRIVELSE:

BRUKSANVISNING:

FOAM7 er en universal skumrens med hurtig virkning
for både proff og privat bruk. FOAM7 inneholder ingen
skuremidler og vil derfor ikke etterlate riper. Den etterlater heller ikke flekker eller merker. FOAM7 er enklere i
bruk enn de fleste rengjøringsmidler og har en mild duft.

Glatte flater:

FOAM7 fjerner organisk forurensing og problemsmuss
som fett, nikotin, sot, gummirester, blyantstreker,
trafikkfilm, insekter og matrester i en fei.

3. La skummet virke i ca 10 – 60 sekunder, alt etter 		
hvor skitten overflaten er.

BRUKSOMRÅDER (SE BILDER SIDE 2):
FOAM7 kan trygt brukes på speil, vinduer, glassdører peis,
pc/tv-skjermer (ikke Plasma TV-skjermer), dører, møbler,
plast, harde syntetiske materialer, rustfritt stål, lakkerte
flater, porselen, fliser, tepper, bilseter, bilinteriør osv. Kan
også brukes på trekk som markiser, telt, cabriolet. FOAM7
egner seg godt til rengjøring før fuging. Flater som har
vært oppvarmet (f.eks komfyr, ovnsdør, peisdør av glass)
må kjøles ned før rengjøring med FOAM7.

TEKNISK:
Spesifikk vekt
0,9 ved 20°C
Flammepunkt
-40oC
Innhold
Ozonvennlig drivgass, tilsetninger,
		
emulgeringsmidler,
		
alkohol og parfyme
Oppbevaring
Oppbevares kjølig og tørt
Forpakning
500 ml aerosol
Artikkel-nummer
T483071
NOBB-nummer
24021909
EL-nummer
18 042 12
NRF-nummer
9511421

1. Rist boksen før bruk.
2. Spray et jevnt lag på overflaten fra en avstand på
ca 25 cm.

4. Bruk deretter en ren, lofri klut eller papir og tørk av.
Stoff:
1. Rist boksen før bruk
2. Spray på og la skummet virke ca. ett minutt.
3. Press en ren, lofri klut mot stoffet slik at skitt og 		
smuss trekkes ut.
4. Støvsug etterpå.
5. Gjenta behandlingen. Ved gjenstridige flekker, bruk
liten børste for å løse opp smusset.
NB! Ved fjerning av petroleumsbasert forurensing,
bruk TEC7-CLEANER.
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Skumspray for rengjøring av
glass, glatte flater og stoff

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret
for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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